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Årets strikkeudstilling fra SERIØS STRIK … FOR SJOV 

DEN RØDE TRÅD – HELT BOGSTAVELIGT 

  
Til 2017-udstillingen er ca. 20 spændende værker blevet fremstillet af ca. 40 medlemmer af 

strikkeforeningen SERIØS STRIK … FOR SJOV, hvis formål er at sætte fokus på, at det kan og bør tages 

seriøst at arbejde med håndstrik, dvs. at medlemmerne er aktive og synes, at det er sjovt at strikke og 

ambitiøst vil udvikle sig inden for dette felt af tekstilarbejde.  

Medlemmerne kan udfordre og inspirere hinanden, og det skal være nytænkende, sjovt, udfordrende, 
givende og inspirerende at være med. 
 
Tidligt i processen omkring årets tema havde et af foreningens medlemmer et tankevækkende udspil, og 
her følger et udpluk: 

        Den røde tråd 

 den idé eller det princip der binder en helheds enkeltdele sammen fx i et menneskes livsforløb 
eller en bogs handling 

 Shubidua har en sang med overskriften “Den røde tråd”. Den slutter således: … hvad mon der 
sker, når man skal bort? Når livets skjorte bli´r for kort? Hvor mon den er den røde tråd? Man må 
for fa´n da bli´ til noed! 

 Man kan se livet, ledelse og styring som en jagt på den røde tråd. Den røde tråd er det, der giver 
mening, sammenhæng, ros, ro og resultatløn. 

 Det kan fx være et gennemgående tema - i en proces, et teaterstykke eller andet. Når vi har 
fundet det gennemgående tema eller den røde tråd, har vi fundet en mening / en overskrift, der 
gør det hele enklere og klarere. 

 Gjennem det menneskelige Liv, i Smaat og Stort, gaaer der en usynlig Traad, der viser, at vi 
tilhøre Gud". Denne Overbeviisning, som jeg har følt og nedskrevet i Romanen: "de to 
Baronesser", er og lever hos mig, jeg er gjennemtrængt af den. (H.C. Andersen) 

 Bibelen – den store fortælling og den røde tråd 

 Rødt garn 

 



 

Udfordringerne har igen i år været store, men heldigvis har ganske mange som nævnt taget positivt 

imod temaet, og vi glæder os meget til at præsentere de mange fine resultater på Aktivitets Center 

Struer, Skolegade, Struer.  

Der er fernisering fredag d. 10. marts 2017 kl. 15.00, hvor vi naturligvis håber, at rigtigt mange vil have 

lyst til og mulighed for at deltage.  

 
Foreningens ønske er, at mulighederne i det tekstile håndværk præsenteres så markant og interessant 

som muligt gennem projekter som dette, idet det i hverdagen kan være vanskeligt at sætte så kraftige 

spotlys på de enkelte medlemmers arbejde, at det får en reel og vægtig PR-værdi i forhold til området 

HÅNDSTRIK. 

Strikning er meget, meget andet og mere end sokker og halstørklæder, og heldigvis ser det ud til, at 

”tidsånden” befordrer lysten til at arbejde med dette område. 

  

Det er her som i så mange andre sammenhænge helt afgørende, at der inden for de kendte rammer er 

nye muligheder at kaste sig ud i og blive inspireret af – både individuelt og i samarbejde med andre.  

 

Udstillingen vises i alt 5 steder – efter følgende plan: 

 

10. marts - 5. april 2017:   Aktivitets Center Struer, Skolegade 5A, 7600 Struer 

7. april - 3. maj 2017:   Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 13, Holstebro 

5. maj - 9. juli 2017:  Textilforum, Vestergade 20, Herning 

11. juli - 13. august 2017:  Glud Museum, Museumsgade 44, Juelsminde 

15. august - 31. oktober 2017: Danmarks Industrimuseum, Gasvej 17-19, Horsens 

 


